
KVIETIMAS – PROGRAMA 

 

TARPTAUTINĖ LIETUVOS APITERAPEUTŲ ASOCIACIJOS  

(LAA) KONFERENCIJA 

„Apiterapijos naujovės – 2022“ 

2022 m. lapkričio 12 d. 

Konferencijos vieta: Hotel Victoria, Miško g. 11, Kaunas  

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

10.00-11.00  Dalyvių registracija 

11.00-11.30  Konferencijos atidarymas (Povilas Rimkus, LAA prezidentas) 

                     Svečių sveikinimai: (Dr. Asta Kandratavičienė, Sveikatos apsaugos ministerija;                                   

prof. Daiva Mockevičienė, Klaipėdos Universitetas, prof. Algimantas Kirkutis, Klaipėdos 

universitetas, Sigitas Ūselis, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas) 

11.30-11.45 Informacija apie LAA nuveiktą darbą 2022 m. (Povilas Rimkus, LAA prezidentas) 

11.45-12.00 Pacientų, sergančių ūmia virusine infekcija, gydymo medaus peptidais patirtis 

(Aušrinė Kažemikaitienė, šeimos gydytoja) 

12.00-12.15 Vaikų, sergančiųjų trumparegyste, regos funkcijos pokyčiai taikant „Viziovitalį“ 

(prof. Jūratė Jankauskienė, LSMU akių ligų klinika, gydytoja rezidentė Austėja 

Judickaitė, LSMU akių ligų klinika, gydytojas rezidentas Laimis Ruškys, LSMU 

Šeimos klinika) 
 

12.15-12.30 Propolio panaudojimas karvių subklinikinio mastito gydymui (Dr. Neringa 

Sutkevičienė, LSMU Veterinarijos akademija ) 

12.30-13.30  Kavos pertrauka (degustacijos) 

13.30-14.00 Apiterapija startuoja Estijoje – Mokymo centras „Pradėsim iš naujo“ (Anna 

Aunap, Marianne Rosenfeld, Estija) 

14.00-14.15 Bičių vaško rūšys ir panaudojimas apiterapijoje. Jos didenybė – vaško kandis                             

(Roma Mačienė, UAB „Saulės midus“ vadovė, bitininkė) 

14.15-14.30 Transliacinė medicina. Apiterapijos pritaikymo galimybės (Greta Gudauskaitė, 

Fizinių ir technologinių mokslų instituto doktorantė) 

14.30-14.45  Medingieji augalai apiterapijoje (Marius Lasinskas, „Mariaus žolelės“ vadovas) 

14.45-15.15 Informacija apie 47-ąjį Apimondijos kongresą, vykusį Stambule (Dr. Povilas 

Kalesinskas, LAA valdybos narys)   

15.15-16.00 Apiterapija: šio metodo teisinė-įstatyminė medicinos praktika Ukrainoje (Prof. 

Tetjana Garnik, V.I. Vernackio vardo Tauridos nacionalinis  universitetas ir 

kolegos) 



 

16.00-16.30 Farmakoterapinės bičių nuodų savybės. Naudojimas medicinoje (Prof. Tetjana 

Garnik, V.I. Vernackio vardo Tauridos nacionalinis universitetas ir kolegos) 

16.30-17.00 Apiterapijos vaidmuo kompleksiškai gydant nutukimą ir 2 tipo cukrinį diabetą (Dr. 

doc. Andrii Dinetc, Kijevo agrarinis universitetas, P.I. Prokopjevičio vardo 

Bitininkystės instituto apiterapijos laboratorijos vedėjas)  

17.00-17.30 Diskusijos 

Konferencijos dalyvio mokestis:  

LAA nariams, studentams, rezidentams (turėti pažymėjimą) – 10 Eurų; 

Ne LAA nariams – 20 Eurų;  

 

Numatantys dalyvauti konferencijoje, prašome užsiregistruoti ir pravesti dalyvio mokestį į LAA 

Paysera sąskaitą LT083500010015365562 arba galima bus apmokėti vietoje.  

Registracija iki lapkričio 10 d. el.p. apiterapija.lt@gmail.com, nurodant: pavardė, vardas, tel. 

el.p. darbovietė, specialybė. 

Dalyviams, sumokėjusiems anksčiau dalyvio  mokestį per banką, bus užskaityta, o skirtumas 

gražintas. 

Į dalyvio mokestį įeina:  

- 6 val. trukmės Sertifikatas arba Dalyvio pažymėjimas 

- Kavos pertraukėlė, medaus ir midaus degustacijos. 

 

Svečių iš Estijos ir Ukrainos pranešimai bus rusų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. 

 

Konferencijos metu rekomenduojama dėvėti apsaugines kaukes ir laikytis saugaus atstumo. 

 

Kontaktinis asmuo: Povilas Rimkus, tel. 869812303; pov.rimkus@gmail.com 

 

mailto:apiterapija.lt@gmail.com

